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Ahaus gegevens en feiten
Oppervlakte: 151,2 km²
Inwoners: 39.716 (Stand 31.12.2015)
Bevolkingsdichtheid: 263 inwoners per km²
Stadsdelen: Alstätte, Ottenstein, Graes, Wessum, Wüllen
Deelstaat: Nordrhein-Westfalen
Bestuurlijke regio: Münster
District: Borken

AHAUS  
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ondersteund door:
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ph.: 
+49(0)2561-

93000

Kwaliteit waar u op kunt vertrouwen.

In onze praktijk bieden wij alle 
oogheelkundige behandelingen 
aan.

In ons chirurgisch behandel-
centrum bij het St. Marien-
Krankenhuis voeren wij alle 
oogheelkundige operaties 
uit.
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Het oogartsen team

www.augen-zentrum-nordwest.de
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11  Gemeentehuis
Hoofdgebouw van het stadsbestuur van de stad Ahaus en vergaderlocatie 
van de gemeenteraad en de commissies. In 2015 werd het gemeentehuis 
uitgebreid met een aanbouw. Onder de arcades bevindt zich een geïn-
tegreerd monument ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog.

12  Georgsfontein
Het omstreeks 1930 ter herinnering aan de slachtoffers van de Eers-
te Wereldoorlog geplaatste monument op het raadhuisplein bevat een  
sculptuur van St. Georg. 

13  Model van de stad Ahaus op het raadhuisplein
Bronzen model met driedimensionaal historisch model van Ahaus vóór 
de grote stadsbrand in 1863. Artistiek omgezet door Paul Tönnissen uit  
Beckum-Vellern.

14  Oude historische begraafplaats
Sinds het midden van de jaren 70 van de vorige eeuw vinden hier geen  
begrafenissen meer plaats. Hier vinden we onder andere het familiegraf van 
de fam. Oldenkott, de vroegere eigenaar van het slot en in het achterste deel 
oorlogsgraven van beide wereldoorlogen.

15  Hoofdbegraafplaats en Paulus-cyclus reliëf
De hoofdbegraafplaats ligt tegenover de oude en wordt inmiddels ook al 
bijna 100 jaar gebruikt. Hier vinden we het „Kruis met priestergraven“ en  
oorlogsgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de ingang naar de  
begraafplaats zijn manshoge leisteenplaten geplaatst waarop gebeurtenissen 
uit het leven van de volksapostel Paulus zijn afgebeeld. Gemaakt door de  
Sauerlandse beeldhouwer Eugen Senge-Platten in de jaren 1952-54. 

16  Parkeerplaats voor campers op de Kirmesplatz
8 plaatsen, kosteloos, max. 3 nachten. Betaalde voorziening met drinkwater en 
elektriciteit. Waterafvoer kosteloos. Een tweede parkeerplaats voor campers 
bevindt zich aan het AquAHAUS, het overdekte en openlucht zwembad van 
de stad Ahaus (Unterortwick 32). 

17  +        Kulturquadrat Ahaus
Het voormalige gemeentehuis is in de herfst van 2013 afgebroken en 
vervangen door het „Kulturquadrat Ahaus“. Het „Kulturquadrat Ahaus“ 
bestaat uit het nieuwe stadhuis en de openbare bibliotheek (17). Ook 
de voormalige Bernsmannskampschule, het oudste schoolgebouw van 
de stad Ahaus dat nog in gebruik is (gebouwd in 1900, onderwijs sinds 
1901), maakt deel uit van het culturele centrum van de stad (18). Tegen-
woordig bevindt zich in het gebouw de huidige volkshogeschool, de mu-
ziekschool van de stad Ahaus en een concertzaal – een omgebouwde 
sporthal met een regelmatig muzikaal programma onder het motto van 
„Talente in der Tonhalle“. 

19  Joodse begraafplaats – aangelegd in 1820
Net als alle Joodse begraafplaatsen aangelegd „voor de eeuwigheid“. De  
graven zijn in oostelijke richting (Jeruzalem) aangelegd. Onderhoud is op 
Joodse begraafplaatsen niet toegestaan.  

20  Villa van Delden (ca. 700m van het stadscentrum)
Oorspronkelijk woonhuis van de fabrikantenfamile „van Delden“. Het  
honderdjarige gebouw valt onder monumentenzorg en is eigendom van 
de stad Ahaus. Het gebouw wordt sinds 1994 gebruikt voor culturele en  
representatieve doeleinden, als ontmoetingspunt en voor huwelijken.

21  Münsterland Zeitung
In de villa van gemeentearts Dr. Hermann  Helming, gebouwd in 1891, is te-
genwoordig de lokale redactie gehuisvest (gebouw op de hoek, huisnummer 
6). Tien jaar eerder verscheen hier de eerste lokale krant, toen gepubliceerd 
onder de naam „Ahauser Kreisblatt“. In 1899 openden de gebroeders Lensing 
het grote pand voor de uitgeverij met drukkerij (huisnummer 8).

22  Oogcentrum Noordwest
Het oogcentrum Noordwest biedt patiënten (boven) regionaal een  
allesomvattende behandeling aan de hand van de nieuwste kennisstand van 
de oogheelkunde. Naast de oogpraktijk aan het Domhof zet het team van 
oogartsen met het supermoderne ok-centrum bij het St. Marien ziekenhuis 
nieuwe maatstaven in de huidige oogchirurgie.  

23  Bron met 5 granieten staanders
Ter gelegenheid van het nieuwe ontwerp van de voetgangerszone werd in 
2007 deze fontein geïnstalleerd. Een enkele 150 Watt lamp, waarvan het licht 
met behulp van glasfiber naar de 5 staanders wordt geleid, zorgt voor de  
betoverende nachtelijke verlichting. Ontworpen door de kunstenaars Jens 
en Hans-Werner Kalkmann.

24  Markt, weekmarkt, beeld „Der Mahner
Deze levensgrote bronzen sculptuur werd in 1967 gemaakt door de kunsten- 
ares Hilde Schürk-Frisch uit Münster. De gravering op de voet is een anklacht te-
gen en tegelijk een herinnering aan het nationaalsocialistische schrikbewind in de 
periode 1933 - 1945. De markt is ook de locatie van de wekelijkse markt voor de 
handelaren uit de regio: elke woensdag van 8-13 u. en elke zaterdag van 8-14 u.

25  Gebouw van de Fam. Beckering
Centraal gebouw aan de markt. Op de gevel: kopergravure met verwijzing 
naar de regionale historicus Carl Tücking (1827 - 1904) die in Ahaus werd  
geboren. Schrijver van „Geschichte der Herrschaft und der Stadt Ahaus“ (1867).

26  De tijdmachine – wereldklok
De „Wichelhaus“ klok bevindt zich in de etalage van de gelijknamige juwelier. 
De huidige eigenaar, Georg Kastner, heeft deze unieke bezienswaardigheid in 
de jaren 1986 - 1987 in 600 uur met precisie-handwerk zelf gebouwd. Het uur-
werk is gebaseerd op een vroegere torenklok en heeft vergelijkbare afmetin-
gen. Deze klok van superlatieven bevat een geprogrammeerde kalender voor 
400 jaar, weergave van de maanfasen (afwijking pas na 300 jaar meetbaar), 
een radiografische correctie en vanzelf-sprekend de slagwerken voor de uren.

27  Oldenkottplatz - Bron – Kinderwensen
De Oldenkottplatz is het centrale plein in de binnenstad. Bezienswaardigheid 
is de door de Akense kunstenaar Bonifatius Stirnberg in 1994 ontworpen 
bron met bewegende bronzen figuren. We zien typische figuren uit Ahaus: 
boer, boerin, schutterskapitein, klompenmaker, een kleine jongen en in het 
midden rondom de boom verschillende dieren. Daarnaast een zeemeermin 

die de rijkdom aan vis in de Ahauser Aa symboliseert. Enkele meters daar-
naast, voorzien van een koperen plaat en op de bodem verankerd, bevinden 
zich de „88 wensen voor Ahaus“ - een kinderwensactie uit 2007. De geheime 
wensen worden pas in 2032 weer opgegraven. Ook op het plein: de toeris-
tische informatie, horeca met terrassen onder grote platanen en een goed 
zicht op de slotpoort.

28  Locatie van de vroegere Joodse synagoge
De synagoge viel ten prooi aan de Kristalnacht van 9 november 1938. Op het 
pand van goudsmid Engels herinnert een gedenkplaat aan deze daad. De 
beeldhouwer Rudolf Breilmann uit Roxel heeft de plaat in 1987 gemaakt. We 
zien een Davidster die opflakkert onder de vlammen.

 Advertentie
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Ahaus ligt in het noordelijke deel van de gemeente Borken. De be-
langrijkste bezienswaardigheid is het ruim 300 jaar oude barokken 
waterslot in het centrum van de stad. Het grenst direct aan de voet-
gangerszone, die het hart van de stad vormt en naast leuke winkels ook 
een gezellige horeaca kent. 

i  Ahaus informatie (VVV)
Tourist-Information und Stadtmarketingbüro, 
Openingstijden: Ma.: 10-18, Di. – Vr.: 9-18, Za.: 9-14

 St. Mariä Himmelfahrt, katholiek 
Stadskerk, toren gebouwd van 1498 - 1519, torenspits na een vernietigende 
brand in de stad in 1863 herbouwd. Het kerkschip werd in 1965 afgebroken 
en herbouwd.  In het kader van een openbare aanbesteding heeft de orga-
nisatie gekozen voor het ontwerp van architect Erwin Schiffer uit Keulen. Het 
concept voor de nieuwe kerk volgt het basisidee van het tweede Vaticaanse 
concilie: er moet een ontmoetingsruimte worden gecreëerd voor het volk van 
God dat onderweg is naar het hemelse Jeruzalem. Professor Georg Meister-
mann, ontwerper van de kerkramen, zegt daarover: „De kerk in Ahaus is een 

nieuwe poging van de gemeente die in naam van God is verzameld, een ru-
imte te creëren...Het nieuwe vraagt aandacht en stoort ons in eerste instantie 
bij onze oude gewoontes en moet ons tot nadenken bewegen. Wanneer wij 
deze kerkruimte in Ahaus zien, moet ons duidelijk worden dat wij ons uit onze 
dagelijkse omgeving losmaken en een plaats betreden die anders is, net zoals 
onze bezinning moet veranderen.“ Bij de inwijding noemde Kardinaal Joseph 
Höffner het gebouw met al zijn eenvoudige moderniteit een „postconciliair 
Godshuis“. Het in 1970 door de firma Fleiter uit Münster gebouwde orgel is in 
1974 uitgebreid tot 48 registers. De statiën van de kruisweg op de zuidelijke 
wand van de kerk zijn in 1987 toegevoegd. In 2015 werd het interieur van de 
kerk gerenoveerd.

 Christuskirche, protestant
De Christuskirche is naar een ontwerp van de Berlijnse architect August Orth 
in neogotische stijl gebouwd en op 17 september 1879 ingewijd als eerste  
protestantse kerk in Ahaus. In maart 1945 werd de kerk door  
oorlogshandelingen zwaar beschadigd en na de wederopbouw in 1954  
opnieuw vormgegeven. De klokkentoren werd onder andere vernieuwd en in 
de westelijke gevel van het kerkschip werd een nieuw rond raam aangebracht. 
De ramen zijn ontworpen door Josef Nienhaus uit Wessum. Het bronzen blad 
van de deur is ontworpen door Rudolf Breilmann uit Roxel.

 Stolpersteine
Op initiatief van de kunstenaar Gunter Demnig (Keulen) zijn tot nu toe op 
15 verschillende locaties zogenaamde ‚Stolpersteine‘ in het trottoir geplaatst 
ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust. Stolpersteine 
zijn kleine betonnen tegels met een messingoppervlak waarin de kunstenaar 
de naam en gegevens van Joodse personen graveert en die hij vervolgens in 
de straten of trottoirs voor hun toenmalige woonhuizen plaatst. Zijn motto:  
„Een mens is pas vergeten wanneer ook zijn naam is vergeten.“  

1  Buitenhof/ Gerechtsgebouw / Stadsgeschiedenis
Het buitenhof bij het slot werd vroeger omgeven door een tweede,  
tegenwoordig niet meer aanwezige, gracht en lag, zoals het slot nu nog, op 
een eiland. Vóór de eerste boog rechts bevinden zich twee rechtopstaande 
stenen waarop de plaatselijke vereniging voor heemkunde de geschiedenis 
van de stad in een paar trefwoorden heeft samengevat. De vroegere stallen 
en personeelsverblijven in het buitenhof worden tegenwoordig gebruikt door 
het kantongerecht. In de toren boven de hoofdboog van de poort bevindt 
zich een klokkenspel dat sinds 1954 dagelijks om 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 en 
om 19.00 u. te horen is. 

Het binnenhof van de voorburcht, de Sümmermannplatz, is medio afgelopen 
eeuw vernoemd naar de toenmalige landraad Felix Sümmermann die zich 
ondanks de zware vernielingen, waaronder het gebouw tegen het einde van 
de Tweede Wereldoorlog leed, sterk heeft ingezet voor de restauratie. Bezich-
tiging aan de buitenkant is op elk moment mogelijk.

2  Slot Ahaus / Musea
Door Prinsbisschop Friedrich Christian von Plettenberg in 1689-1695  
gebouwd prachtig waterslot in barokstijl. Na de 7-jarige oorlog  
verbouwingen (risaliet aan de achterkant en buitentrappen) door de  
belangrijke barokbouwmeester Johann Conrad Schlaun. In de Twee-
de Wereldoorlog tot op de grondvesten vernield. Herbouwd aan de hand 
van de oude tekeningen. Bezichtigen buiten op elk moment mogelijk,  

rondleidingen in het kader van een stadsrondleiding (duitstalig), Musea in de 
beide poorthuizen links en rechts van de poort:
•  In het schoolmuseum (rechts) zijn historische gebruiksvoorwerpen uit de 

school te zien. Di. – Vr. 10–12 u., Za./Zo. + feestdagen 14–17 u., toegang gratis
•  In het poorthuismuseum (links) wordt het leven in Ahaus en de geschiedenis 

van de bewoners historisch gedocumenteerd. Di. – Vr. 10–12 u. (apr. – sept.), 
Za./Zo. en feestdagen 14–17 u. (het hele jaar door), toegang gratis.

3  Slotgrachten
Vroeger beschermde de slotgracht het hele slot tegen ongewenste indringers. 
De tegenwoordige bewoners zijn naast een groot aantal eenden ook de beide 
zwanen „Pitsch en Patsch“ die regelmatig worden gevoerd door de kinderen 
van de naastgelegen kinderopvang.

4  Kinderspel en speelveld in het slotpark
Geliefd bij families omdat de kinderen zich hier vrij en zonder gevaar kunnen 
uitleven. Jongeren waarderen vooral het pas aangelegde speelveld.

5  Theehuisje
Historisch tuinhuis uit de eerste jaren na 1900. Herkenbaar geïnspireerd door 
de Aziatische tuinarchitectuur - ook als „Schookintee“ aangeduid theehuis in 
Japanse stijl. Oorspronkelijk bevond zich voor het huis nog een kunstmatig 
aangelegde vijver. Direct ernaast bevindt zich een „Jeu de boules“ veld.

6  Slotpark/-tuin
Na 1945 opnieuw ontworpen door Wilhelm Hübotter. Aangename  
wandelpaden, uitgebreide grasvelden, verloop van de „Aa“, de rivier waar de 
stad haar naam aan ontleent. Bovendien is er een bijzonder boombestand  
voorzien van informatiebordjes met bloedbeuk, mammoetboom, Duitse en 
Amerikaanse eiken, winterlinde etc.

7  Zuidelijke tuinpoort
Tegen het einde van de 19e eeuw, werd het slotpark verdeeld in  
meerdere percelen. Buiten het huidige park bevindt zich de bewaard  
gebleven tuinpoort nu in een privétuin, zichtbaar vanaf de straat  
„Am Schloßgraben“. Op de zuil van de poort (1724) is de wereldlijke en  
geestelijke macht van kerk afgebeeld.

8  Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust
Tijdens de nationaal-socialistische vervolging werden de Joodse burgers van 
Ahaus, ontrecht, verdreven en vermoord.

9  Oogkliniek
De oogkliniek Ahaus is een, ook buiten de regio, belangrijke gespecialiseerde 
kliniek voor oogheelkunde waar verschillende specialistische operaties worden 
uitgevoerd. Hierbij wordt het volledige spectrum van de oogheelkunde gedekt.

10  Bisschoppelijke Canisiusschool (ca. 300 m van het stadscentrum)
Door de poort naar de vroegere fazantentuin. Op 15-10-1897 begon het 
onderwijs voor de eerste 10 leerlingen van deze vroegere „Particuliere  
hogere meisjesschool“. Tegenwoordig bezoeken ongeveer 900 leerlingen 
het driefasen gymnasium dat zich bevindt op het ca. 10 ha grote terrein 
van de vroegere bisschoppelijke fazantentuin. De toegangspoort ligt goed 
zichtbaar aan de Hinderburgallee en draagt de initialen „MF“: Prinsbisschop 
Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels.

DE BINNENSTAD VAN AHAUS
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